KYRKANS STÖD I KRIS (SiK)

Verksamhetsidé
Kyrkans stöd i kris innebär att det finns en beredskapsgrupp för storolyckor bestående av
församlingsanställda som när de blir inkallade sköter SiK-uppgifter som tjänsteuppdrag. Kyrkans
stöd i kris har som uppgift att ge olycksoffer och deras anhöriga psykosocialt stöd. Stödet kan
utgöras av praktisk hjälp, närvaro och hjälp att möta ångest. Vid behov kan stöd också ges till
personer som deltagit i räddningsoperationen. En viktig del av kyrkans stöd i kris är också att möta
de andliga behoven, att ge möjlighet att samlas i kyrkan för att söka stillhet och bli tröstad av
medmänniskors och Guds närvaro.

Organisation
Kyrkans stöd i kris består av självständiga grupper. Varje grupp har en ledning som utsetts av en
eller flera församlingar. Helst ska varje stift utse en person som koordinerar krisarbetet. Hos
Kyrkostyrelsen koordineras krisarbetet och Kyrkans stöd i kris av verksamhetsavdelningen.
Kyrkostyrelsens koordinator har bland annat i uppgift att stödja nybildade grupper, sköta den
riksomfattande informationen, underhålla krisarbetets webbsidor på Sacrista, sammanställa
gruppernas verksamhetsinformation och statistik samt sköta samarbetet med de olika avdelningarna
och enheterna vid Kyrkostyrelsen i krisberedskapsfrågor.
De lokala grupperna för i inledningsskedet förhandlingar på lokalplanet med nödcentralen, polisen,
räddningsmyndigheterna, sjukvårdsdistrikten och andra instanser som ingår i det psykosociala
stödet. Gruppen kommer överens med nödcentralen om hur gruppen larmas på ett ändamålsenligt
sätt. De lokala grupperna förbinder sig till de gemensamt överenskomna SiK-principerna, som
garanterar en gemensam praxis på riksplanet i vissa väsentliga frågor. Den som förbinder sig till
principdokumentet får rätt att använda SiK-gruppernas gemensamma kännetecken, en grön väst för
fältarbete.
Gruppen förbigår inte den lokala församlingens ledning i ärenden som gäller församlingens
verksamhet, utan erbjuder stöd och hjälp i krissituationer. De församlingar som tillsammans bildar
en SiK-grupp avtalar sinsemellan om gruppens gemensamma kostnader, exempelvis utbildning och
inköp av västar. Vad gäller personalkostnaderna ansvarar varje församling för sina egna anställda i
enlighet med gällande tjänste- och arbetskollektivavtal.

Två modeller för att larma en SiK-beredskapsgrupp
1. SiK-gruppen larmas och inleder sin insats på begäran av räddningsmyndigheterna till
exemepel vid en storolycka. I sådana fall och även annars vid aktion på en olycksplats är
SiK-organisationen en del av hela räddningsoperationen och underställd
räddningsledningen. SiK-verksamheten utförs alltid i samverkan med lokalförsamlingen och
andra aktörer.
2. Larmet till en SiK-beredskapsgrupp kan komma direkt från lokalförsamlingen. En SiKberedskapsgrupp kan anlitas som hjälp till exempel för att ordna kris- och sorgeandakter

eller möta själavårdsbehov för stora mängder människor. I sådana fall fungerar SiK inte
nödvändigtvis under räddningsledningen utan som en självständig grupp som bistår
lokalförsamlingen.

Viktiga principer för SiK-arbetare
1. Syftet med Kyrkans stöd i kris är att ge stöd vid storolyckor och omedelbart därefter.
2. En Stöd i kris-grupp består av anställda i kyrkan som å tjänstens vägnar deltar i SiKverksamheten.
3. En SiK-arbetare lovar att som en länk i SiK-organisationen följa den uppgjorda
arbetsfördelningen. SiK-arbetarna handlar på det sätt som situationen kräver underordnad
den myndighet som leder räddningsoperationen och i samarbete med myndigheter och andra
aktörer.
4. Informationen i SiK-organisationen sköts enbart av personer som särskilt tilldelats denna
uppgift. En enskild SiK-arbetare har inte rätt att göra uttalanden till massmedierna och inte
heller att spara eller skicka bilder eller annat material från olycksplatsen för offentlig
spridning.
5. I verksamheten respekteras alla berörda och deras övertygelser. SiK-arbetaren ser också för
egen del till att garantera integritetsskyddet för offren och deras anhöriga.
6. För SiK-arbetaren gäller tjänstens normala tystnadsplikt även i SiK-ärenden.
7. Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla SiK-arbetarens yrkesskicklighet. Arbetaren är
skyldig att delta i utbildning och övningar som ordnas regelbundet. För att upprätthålla sin
egen yrkesskicklighet och ork ska arbetaren vid behov också delta i arbetshandledning.

